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EEN GEKNEVELDE VOLKSOPVOEDER
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Anne Schipper

C. RIJNSDORP EN DE CULTURELE VERHEFFING
VAN HET CALVINISTISCH VOLKSDEEL:

STRATEGIE EN LEIDERSCHAP

Anne Schipper

Mijn uitgangspunt is altijd geweest de culturele opvoeding van 
het gereformeerde volksdeel. Volksopvoeding is mijn programma 

geweest. Ik had een veel ruimere horizon dan de gemiddelde 
kerkganger en ik wilde de mensen in mijn omgeving deel laten 
hebben aan die ruimere horizon. Met als theologische basis de 

algemene genade, het openen van de belangstelling van de 
gereformeerde medebroeders in de schatten van de cultuur.

C. Rijnsdorp, in: Kees Waagmeester, ‘Ik ben geen leider maar een opvoeder’, 
Hervormd Nederland, 25 maart 1978.

Kees Rijnsdorp omstreeks 1932

Want er is niets in de kunst, dat niet latent leeft in het volk.

C. Rijnsdorp, ‘Het volk aan de kunst’, Ter Zijde, 158.

Maar waar is ook hier de vertrouwde leider, voor wie zulk een 
paedagogische functie zelf weer slechts onderdeel is van een léven, 

dat in de kunst God wil dienen, zooals Hij gediend wil worden?

C. Rijnsdorp, ‘De werkwijze der Christelijke reciteerclubs’, Ter Zijde, 113.




